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LIGHT4YOU
Rápido ponto 60000 PULSED LIGHT-indolor, uma brisa

• 7 cor ecrã táctil"
• 60000 local
• Tamanho da área tratada para single Spotlight: ben 7,5 cm2
• Combinado de refrigeração ar + água e refrigerador termoelétrico
• Tratamento: a taxa de resfriamento da peça de mão e sua tecnologia sofisticada,
garantem uma redução significativa dos tempos de tratamento.

EQUIPAMENTO de refrigeração de água e ar profissional
Luz pulsada, um tratamento de remoção de cabelo inovador, rápido e eficaz, não
invasiva. Usando a energia focada Xenon luz, os actos de aplicação diretamente sobre o
bulbo capilar com resultados surpreendentes. A alta intensidade foto-Depilação IPL
explora o princípio da fototermólise seletiva, gerando uma série de flashes que inibem as
células responsáveis pelo desenvolvimento do cabelo, contribuindo para a eliminação
progressiva e permanente dos pêlos indesejados.

HISTÓRICO MÉDICO COMPUTADORIZADO
Histórico médico computadorizado é simples e intuitivo. Apenas bata o vídeo para a
função desejada e o dispositivo permite que você facilmente considerar todos os
parâmetros para definir o tratamento adequado — tudo em questão de segundos.
LIGHT4YOU determina o nível apropriado de energia e o filtro específico para usar para o
tratamento, selecionando, em poucos passos um vídeo, seus parâmetros tais como a cor
da pele e a cor do cabelo e a aparência. No final do vídeo irá exibir, para sua verificação
adequada, um resumo dos dados selecionados e procederá ao tratamento.

TRATAMENTO DE FOTO-REJUVENESCIMENTO
(opcional)-não deve ser utilizado pelo operador na Itália (DM 110/2011).
O foto-rejuvenescimento é alcançado graças os efeitos benéficos produzidos por
tratamento de luz pulsado, que estimulam as áreas afetadas, despertar o seu
funcionamento adequado e natural. As tecnologias inovadoras oferecidas pelo
LIGHT4YOU mostraram melhorias visíveis em anormalidades da pele, tais como:
Rosácea, rugas, capilares superficiais, hipotonia da epiderme. O clarão é capaz de ativar
a pele, estimulando a produção de novo colágeno, que revitaliza a textura da pele e a
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consistência.
• Spot 15 x 50 mm (7,5 cm2)
• Filtros (2)
• Foto-depilação:
-600 filtro nm (apropriado para tipos de pele I-II-III)
-filtro de 640 nm (ajustes fototipo IV-V-VI)
• Energia emitida: ajustável de 0,5 a 18 J/cm2
• Amplitude spot 20 ms
• Único ou Múltiplo ponto ponto de função (saída contínua
publicidade para acelerar o processamento)
• Pausa entre os comerciais em modo de ponto múltiplo: ajustável
de 1 s a 4 s
• Tempo de carga após o pulso: 250 ms (0,25 segundos)
Unidade de luz • sistema de arrefecimento: combinados
água + ar + refrigerador termoelétrico
• Cristal-temperatura de emissão
contacto com a pele:-5 º C a 5 ° C
• Luz de spot vida 60000
• Consumo de potência média em operação: 180 W
• Potência máxima de carga: 2200 W
• Tensão 230 V/50 Hz
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